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Onderzoek aan watermonsters in kwelderstroom 
In een kwelder langs de Dollard werden de transportverschijn

selen tussen de kwelder en het estuarium bestudeerd. De transpor
ten van anorganisch materiaal (slib), organisch materiaal en voe
dingsstoffen werden gemeten. Hiertoe werd het water in een geul 
bemonsterd gedurende 25 getijperioden door het hele jaar. Al het 
water dat een kweldervak op- en afstroomde ging door deze geul. 
Er had meting plaats van zowel stroomsnelheid en waterdiepte als 
concentratie van verschillende stoffen. De resultaten van dit onder
zoek worden elders gepubliceerd (Dankers e.a. in voorb.). Water
monsters van 100 liter werden elk half uur genomen over de gehele 
diepte van de geul. In de watermonsters bevonden zich regelmatig 
grote aantallen Copepoden en af en toe ook een enkele Slijkgar-
naar. In de monsterserie van 1 en 2 november 1979 zaten echter 
grote hoeveelheden kleine Zeeduizendpoten in het ebwater. Deze 
waarneming zal hieronder nader worden beschreven. 
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Op 1 november 1979 begon de vloed-
stroom om 18.15 de geul in te lopen 
(fig. 1). Om 22.00 uur was het hoog
water, en het waterniveau bereikte net 
de rand van het begroeide kwelderge
deelte. In een van de eerste ebmonsters 
(na 22.00 uur) bevond zich een Zee-
duizendpoot. Dit dier was tot dan toe 
nog nooit in een monster waargeno
men. Tijdens de gehele ebperiode wer
den Zeeduizendpoten in de monsters 
aangetroffen (Tabel 1). Om 1 uur in 
de nacht van 1-2 november liep er 
geen duidelijke ebstroom meer, en sij
pelde alleen nog wat water weg in de 
richting van de Dollard. Rond 7 uur in 
de morgen begon de vloed weer te lo
pen en zeer hoge stroomsnelheden tra
den op, maar in de watermonsters wer
den geen Zeeduizendpoten aangetrof
fen. Het tij overspoelde de gehele 
kwelder met 10-30 cm water en om 11 
uur begon de eb het water weer af te 
voeren. Direct werden weer Zeedui
zendpoten in de monsters aangetrof
fen; zij bleken weer in alle ebmonsters 
aanwezig. In de volgende monsterserie 
van 6 november werd het verschijnsel 
niet meer waargenomen. 

In Tabel 1 zijn voor een aantal 
tijdsintervallen de hoeveelheden afstro
mend water en tevens de aantallen en 
asvrijdrooggewichten (A.V.D.) van de 
Zeeduizendpoot per m' weergegeven. 
Hieruit kan het totaal aantal en het ge
wicht van tijdens de twee gemeten ge
tijden gemigreerde dieren berekend 
worden. 
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Uit het feit dat slechts gedurende 
twee getijden Zeeduizendpoten in de 
monsters aangetroffen werden kan af
geleid worden dat het hier een seizoen
verschijnsel betreft. De gemonsterde 
getijden werden voorafgegaan door en
kele relatief koude dagen met zeer lage 
waterstanden. In het ebwater werden 
bovendien enkele nonnetjes (Macoma 
balthica), en grote aantallen slijk-
garnaal (Corophium sp.) aangetroffen. 
Migratie van nonnetjes is reeds eerder 
beschreven, waarbij nonnetjes zich van 
hoger gelegen slikkige delen van het 
wad, waar ze in het voorgaande jaar 
gebroed hebben, verplaatsen naar die
pere delen van Waddenzee en kustge
bied en zich daar definitief vestigen 
(De Vlas, 1973). In het vloedwater 
werden geen Zeeduizendpoten aange
troffen, ook niet in het vloedwater dat 
in de morgen van 2 november de geul 
binnenstroomde. Uit de overige metin
gen bleek, dat het vloedwater dat ge
durende het eerste half uur naar bin
nen stroomde dezelfde samenstelling 
had als het water dat met de eb naar 
buiten stroomde. Omdat in dit vloed
water geen Zeeduizendpoten aanwezig 
waren kan geconcludeerd worden dat 
de met de eb naar buiten gestroomde 
dieren zich bij het begin van de vloed 
ingegraven hebben om niet mee terug-
gesleurd te worden naar de kwelder. 
De migratie kon dus beschouwd wor
den als een actief proces, waarbij ge
bruik gemaakt wordt van getijstromen. 
Dat is reeds eerder bij enkele andere 
soorten aangetoond. De intrek van vis-
larven vanuit de Noordzee naar de 
Waddenzee is hiervan een duidelijk 
voorbeeld (Creutzberg, 1978). 

Enorme aantallen 

Gedurende de twee gemeten getijden 
trokken ruim 2 miljoen dieren naar 
buiten. Opvallend is dat de dieren tij
dens de eerste getijperiode gemiddeld 
veel groter waren dan die van de twee
de periode (resp. 7,3 en 2,1 mg per in
dividu). De schatting van 2 miljoen 
dieren is nagenoeg zeker aan de lage 
kant omdat het pompsysteem met en
kele kleine aanzuigopeningen geen op
timale monstertechniek voor zwem
mende Zeeduizendpoten was. Ervan 
uitgaande dat jonge Zeeduizendpoten 
alleen in de kweldergeulen, prielen en 
greppels voorkomen, kan berekend 
worden dat gedurende twee gemeten 
getijden minimaal 323 dieren per m^ 
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Fig. 1. Watertransport door een kwelder
geul, en de daarin aanwezige Zeeduizend-
poten. Het onderste deel van de grafiek 
geeft de hoeveelheid water weer die per 
seconde de kwelder op- (vloed) en af
stroomt (eb). Het bovenste deel geeft de 
aantallen dieren die per m^ aanwezig wa
ren. 

Graph relating the volume of waterflow 
through a salt marsh gully, and the num-
ber of polychaetes. The lower part of the 
graph shows the flow in cu secs during 
the tides. The upper part shows the num-
ber of polychaetes per m^. 

Tabel 1. Aantallen waargenomen en 
polen, Nereis 
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weggetrokken Zcediiizend- ! 
november 1979. 

louiul 
dieren 
X 1000 

5.630 
24.420 
59.360 

87.750 
13.920 

18.860 
138.050 

1.297.200 
289.800 

2.034.990 

A . V . D . / m ' 

(mg) 

80 
274 
868 

2520 
502 

72 
144 
422 

68 

(otani 
gewicht 

(g) 

45.04 
233.04 
736.06 

1474.2 
232,9 

135.8 
1142.6 
2380.1 

197.1 

6576.8 

geulbodem weggetrokken zijn. In de 
kweldergeulen kunnen enkele duizen
den dieren per m^ voorkomen (Essink, 
pers. mededeling), zodat aangenomen 
moet worden dat bovengenoemd ver
schijnsel maar gedurende enkele getij-
perioden per jaar optreedt. 

Het door de geul van water voor
ziene kweldervak was ± 18.3 ha, ter
wijl in de Dollard 980 ha vergelijkbare 
laagliggende kwelders aanwezig zijn. 
Dit betekent dat gedurende de geme
ten getijden minstens 109 miljoen jon
ge Zeeduizendpoten met een gewicht 
van 352 kg asvrij-drooggewicht vanuit 
de kwelder het Dollard-estuarium in
trekken . 

Trekwaarnemingen bij zeedieren 

De hierboven waargenomen uittocht 
van Zeeduizendpoten, die bij dalende 
temperatuur het vege lijf redden door 
zich naar dieper water te verplaatsen, 
staat niet alleen. Vissers melden bij 
sterke daling van de watertemperatuur 
tegen het einde van oktober, grote 
dichtheden van platvis en garnaal in de 
diepere delen van de Waddenzee en de 
zeegaten. 
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Summary 
During an investigation in a salt marsh in 
the Dollard Estuary (The Netherlands) it 
was observed that the polychaete Nereis 
diversicolor used the ebb current for its 
migration from the marsh to the estuary. 
Because density of animals and water 
discharge were known, it was possible to 
calculate the number of animals migrating. 
It was concluded that the majority of the 
young N. diversicolor left the marsh over a 
period of a few tides. 
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